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1.  Innledning 
 
Den første Skolepolitisk utviklingsplan ble vedtatt i Kommunestyret 22.2.2007. Utvalg for 
levekår og kultur administrerte en omfattende utviklingsprosess fram mot endelig plan. 
Foreldrerepresentanter, tillitsvalgte, tilsatte, administrativ og politisk ledelse deltok aktivt i 
prosessen for å skape et felles ståsted for utviklingen av Øyerskolen.  
 
Siden planen ble vedtatt og fram til i dag er det foretatt flere lovendringer i 
Opplæringsloven. Vi har fått Stortingsmelding nr 31; Kvalitet i skolen, Stortingsmelding nr 18 
om læring og fellesskap, en egen stortingsmelding om ungdomstrinnet, ny formålsparagraf 
og en rekke andre utredninger og føringer for ønskede satsingsområder i skolen. Det 
foreligger også flere nyere evaluerings- og forskningsrapporter om tilstanden i norsk 
grunnskole, og det er satt økt trykk på skoleeiers oppfølging av egne skoler. 
 
Fordelingsutvalget vedtok 7. oktober 2010 at Skolepolitisk utviklingsplan skulle rulleres og 
Komité 1 fikk tildelt saken. Frist for ferdigstillelse ble satt til juni 2010. Valg av saksordfører 
ble foretatt 11.11.09, men ble overført til ny saksordfører 17.3.2010. Komité 1 hadde også 
sak om endring i skolestruktur i Øyer sogn på sitt sakskart fram til endelig vedtak i 
Kommunestyret i juni 2010. Skolestruktursaken var tidkrevende for komiteen, så det ble 
nødvendig å forskyve tidsplanen for ferdigstillelse av planen. Det har vært skifte i to av 
virksomhetslederstillingene siden planarbeidets oppstart. 
 
For at planen skal ha ”motor og fart”, tror vi at vekslingen mellom arbeid i skoleledergruppa 
og diskusjoner i komiteen har vært gunstig for planens kvalitet og gjennomføringskraft i 
ettertid. Virksomhetsledergruppa og kommunalsjef har jevnlig hatt planen på sakskartet i 
rektormøter, og det har vært satt av flere lange arbeidsdager til arbeidet.  
 
I arbeidsperioden har det skjedd flere endringer i Opplæringsloven m/forskrift bl.a. innføring 
av mer fysisk aktivitet på trinn 5 -7 og leksehjelp på trinn 1 - 4. Det har pågått sentrale forsøk 
bl.a. med utprøving av arbeidslivsfag i ungdomsskolen og helhetlig skoledag. I mai 2011 fikk 
vi Stortingsmelding nr. 22; Motivasjon – Mestring – Muligheter. Dokumentene er forsøkt 
innarbeidet i planen etter hvert.   
 
Det er utarbeidet egen plan og tiltak for barn og unge med særskilte behov. Denne ble 
vedtatt i Kommunestyret i sak 21/10. Dette området berøres derfor i liten grad i denne 
planen. 

 
2.  Om plan, innhold og prioriteringer 
 
Skoleområdet er et av kommunens største og mest budsjettkrevende områder. De gode 
ønskene for elever og lærere er mange. Disse kommuniseres gjennom statlige 
styringsdokumenter, skoleeiers forventninger til gode resultater og virksomhetsledernes 
omfattende arbeid for å skape en best mulig skole for sine elever og ansatte.  
 
I Øyer kommune har rådmann delegert mange og omfattende oppgaver til skolene og 
virksomhetslederne.  Prinsipper for ledelse og samhandling for Øyer kommune ligger til 
grunn for utøving av lederrollen og delegert myndighet.   
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Virksomhetsleder har faglig ansvar, ansvar for personalledelse og for økonomistyring i 
virksomheten. I dette ligger ansvar for interne rutiner, kontroll, organisasjon, informasjon og 
arkiv. Virksomhetsleder skal ha en aktiv holdning til ivaretakelse av kommunalt ansvar og 
interesse forbundet med omlegging av statlig politikk innenfor sitt område.  
 
Ansvaret for at krav i Opplæringslov og forskrifter blir oppfylt kan ikke delegeres. At 
skoleeier ivaretar sitt ansvar følges opp av Fylkesmannen gjennom årlige tilsyn i utvalgte 
kommuner. Utover ivaretakelse av lov og forskrift bør enhver skoleeier aktivt praktisere sitt 
eierskap gjennom å vise interesse for skolen, og sørge for økonomiske og organisatoriske 
rammer som bidrar til at virksomhetslederne kan gjennomføre og lykkes i sitt mandat. 
  
Når Komité 1 nå legger Skolepolitisk utviklingsplan fram for Kommunestyret, er det med en 
oppfordring til aktivt å delta i utformingen av Øyer kommunes skolesatsing i årene framover. 
Politikere, rådmann og virksomhetsledere har et felles ansvar for at elevene i Øyerskolen 
står godt rustet til videre skolegang og arbeidsliv. Det er skoleeiers ansvar at skolene har 
rammer og handlingsrom som bidrar til at målene i planen nås. Virksomhetslederne har 
ansvar for å iverksette og følge opp tiltak i planen. 
 
Oppbygging av planen 
Komité 1 har som oppgave å definere og utforme mål og strategier som i utforming og 
innhold er egnet til politisk behandling, og som er innenfor realismens rammer for 
gjennomføring. Tiltak i et langsiktig plandokument blir vanskelig å implementere og gi 
tilstrekkelig kraft hvis ikke brukere, ledere og ansatte involveres underveis i planarbeidet og i 
en høringsrunde før planen vedtas. Ansatte og brukere har kommet med innspill til planen 
underveis. Virksomhetslederne har arbeidet sammen om prioriteringer og tekst, før dette 
har blitt presentert og drøftet i komiteen. Komiteen har også kommet med selvstendige 
innspill underveis. 
Faget skole er stort og omfattende. Det har derfor vært vanskelig å komme utenom 
nødvendigheten av å ha med en del beskrivende tekst om spesifikke områder vi ønsker å ha 
med i planen. For at lesere raskt skal få overblikk over innhold og prioriteringer, har vi valgt å 
dele planen i to deler. Del en består av handlingsplan og handlingsprogram de fire neste 
årene. Del to er beskrivende tekst til tiltaksområdene og defineres som vedlegg til planen. 
 
Prioriterte områder og tiltak 
Tiltakene er delt inn i generelle og faglige prioriteringer. De generelle prioriteringene er 
overgripende områder som skal bidra til å øke motivasjon og styrke elevenes lærelyst og 
kunnskap i fag.  Prosjekt Bedre læring er ett av de generelle, prioriterte områdene.  
De faglige prioriteringene er foretatt ut fra både en nasjonal og en lokal erkjennelse av at for 
mange elever sliter i disse fagene. 
 

2.1 Innstilling 
Komité 1 har følgende forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar Skolepolitisk utviklingsplan for Øyer kommune 2011–2018 
2. Handlingsdelen i planen blir retningsgivende for prioriteringer i økonomiplan og 

budsjett i planperioden. 
3. Planens handlingsdel og handlingsprogram oppdateres og rulleres årlig. 
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3.  Øyer skolen fram mot 2018 

3.1  Overordna mål 
 
 
Alle elever i Øyerskolen skal kunne utvikle sine holdninger, ferdigheter og 

kunnskaper etter egne forutsetninger. 
 
 

3.2  Hovedmål og hovedutfordringer fram mot 2018 
 
3.2.1. Et godt og variert 

skoletilbud til alle elever 
• Stor variasjon i motivasjon og faglige prestasjoner 

hos elevene 
• Muligheter til å realisere ønsket om tidlig innsats 

(kompetanse/ressurser) 
• Gode fysiske lokaler med mulighet til fleksible 

løsninger 
• Gode fagrom (praktisk-estetiske fag, naturfag, 

språk etc) 
3.2.2 Sikre god ressurstilgang • Ressurser tilpasset ønsket aktivitet 
3.2.3 Godt læringsmiljø • Sikre gode relasjoner 

• Alle elever skal inkluderes og oppleve mestring 
• Prosjektet Bedre læring skal gi varig endring 
• Skolemotiverte foreldre 

3.2.4 Gode faglige resultater • Beholde og bygge god fagkompetanse  
• Drive god tilpassa opplæring for alle elever 
• Vurdering for læring 

3.2.5 Gode skolelokaliteter • Sikre gode arbeidsforhold for elever og ansatte ved 
utbygging/rehabilitering 

3.2.6 Rekruttere og beholde 
gode lærere/skoleledere  

• Lærermangel 
• Ny lærerutdanning  
• Bygge lederkompetanse på skolene 

3.2.7 Elever skal fullføre det 13-
årige skoleløpet 

• Tidlig innsats  
• Ha gode systemer for å se symptomer og 

iverksette tiltak 
 

3.3  Strategier 
 
3.3.1 Sterkt fokus på læringsmiljø • Tenke «Øyerskolen» 

• Sikre tett relasjon til forskere og 
kompetansemiljø 

• Ha fokus på vurdering og veiledning 
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3.3.2 Tidlig innsats • Ha fokus på forebyggende tiltak 

• Raskt kunne sette inn tiltak når vi oppdager 
elever som sliter i skolen 

• Ha gode rutiner for å registrere og følge opp 
fravær 

3.3.3 Øke læringsutbytte • Vurdering for læring 
• Godt samarbeid hjem/skole 
• Leksehjelp på alle trinn 
• Ha fokus på kosthold og fysisk aktivitet som 

grunnlag for læring 
3.3.4 God faglig kompetanse i 

skolene 
• Kompetansehevingstiltak  
• Prioritere valgte fagområder 

3.3.5 Tilpassa opplæring • God tilrettelegging for alle elever med ulike 
forutsetninger for læring 

• Tilrettelegging for elever med både høy og lav 
motivasjon for læring 

3.3.6 Regionalt samarbeid, YOU 
koordinator  

• Sikre gode overganger til videregående skole 

3.3.7 Forebyggende enhet • Se omsorgsplan tiltak 9.5 i handlingsprogram 
3.3.8 Skoleutbygging/renovering/ 

vedlikehold 
• Prioritere elevers og ansattes behov ved 

utbygging/renovering av skoler 
• Legge uteområdene til rette for allsidig fysisk 

aktivitet 
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4.   Handlingsplan 2011- 2018 
 

4.1  Generelt 
 Område Mål Kortsiktige tiltak Langsiktige tiltak 
4.1.1 Visjon Øyerskolens visjon 

skal være kjent for 

alle 

Synliggjøre visjonen i 
dokumenter og ved 
markedsføring av 
Øyerskolen 

 

4.1.2 Skoleutvikling Være oppdatert og 

handle i tråd med 

nasjonale føringer 

for skolen 

Felles skoleprosjekt for 
Øyerskolen 

Årlige utviklingsprosjekt med 
fokus på økt læringsutbytte 
Ligge «et hode foran» i fylket og 
nasjonalt 

4.1.3 Budsjett Effektiv 

ressursbruk 

Årlig gjennomgang og 
evaluering av 
ressursmodell 

Vurdere økt samarbeid om 
materiell og lærerkrefter på 
tvers av skoler 

4.1.4 Kvalitetssystem  
§ 13–10 

Sikre god 

oppfølging av 

Opplærings 

loven 

Ta i bruk ”standarden” 
på skoleområdet 

Utarbeide gode rutiner for 
melding av avvik jfr. 
avviksmodul i kvalitetssystemet 

4.1.5 Samhandlings- 
reformen 

Sikre barn og 

unges rettigheter i 

samhandlings- 

reformen 

Fokus på barn- og unge 
i implementering av 
samhandlingsreformen 

Utrede muligheten for å 
opprette en egen enhet for 
satsing på forebygging på tvers 
av sektorer jfr. omsorgsplan 

4.2 Læringsmiljø 
 Område Mål Kortsiktige tiltak Langsiktige tiltak 
4.2.1 Kompetanse Øke kompetansen på 

vurdering og 

læringsmiljø 

Videreføre «Bedre 
læring» - prosjektet 

Utarbeide felles handlingsplan 
for sosial kompetanse i 
barneskolene 

4.2.2 Læringsutbytte I samarbeid med PPT 

redusere behovet for 

enkeltvedtak etter Lov 

om spesialundervisning 

Videreføre «Bedre 
læring» - prosjektet 

Hvis behovet for 
spesialundervisning ikke 
reduseres, vurdere ekstern 
gjennomgang av årsaker til 
dette 

4.2.3 Sosialpedagogisk 
veiledning 

Sosialpedagogisk 

rådgiver i alle skolene 

Opprette stillinger som 
sosialpedagogisk 
rådgiver i barneskolene 

Utvide ressursen til 
sosialpedagogisk rådgiving og 
opprette sosialpedagogisk 
team i Øyer kommune, kan 
ses i sammenheng med pkt. 
4.1.5 

4.2.4 Andre 
yrkesgrupper i 
skolen 

Gi supplerende 

kompetanse  

Lage kriterier for når 
annen kompetanse kan 
og bør brukes 

 
 

4.2.5 Lærertetthet  Sikre god oppfølging av 

den enkelte elev 

Øke gjennomsnittlig 
eksisterende 
lærertetthet 

Lærertetthet minst på nivå 
med egen kommunegruppe 

4.3 Prioriterte områder i Øyerskolen 
 Område Mål Kortsiktige tiltak Langsiktige tiltak 
4.3.1 Kompetanseheving Styrke faglig og 

metodisk 

kompetanse i alle fag 

Samordne og styrke 
fagsamarbeidet på 
tvers av skoler 

Fagsamarbeid på tvers av 
skoler (2 fag per år) 
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og i IKT 

Kompetanse- 

heving i lese- 

skriveopplæring og i 

realfag prioriteres 

Andre kompetanse - 
hevingstiltak 

4.3.2 Tidlig innsats Alle elever gis like 

muligheter til å få et 

godt utbytte av 

skolen 

Følge opp kommunens 
intensjoner om tidlig 
inngripen når problem 
oppstår eller avdekkes 

Se pkt. 3.3.2 

4.3.3 Fysisk aktivitet  Gi elevene god fysisk 

ballast 

Planlagt fysisk aktivitet 
og/eller kroppsøving  
hver dag 

Opptrapping til 60 min. fysisk 
aktivitet per dag 

4.3.4 Svømmetilbud i 
Øyerskolen  

Bedre svømme- og 

livredningsferdig-

hetene til elevene 

Utvidelse av svømme 
tilbudet fra høstferie til 
påske 

Utvide til helårig 
svømmetilbud. 

4.3.5 Basistrenings-
prosjektet på ØUSK 

Viderføre og utvikle 

eksisterende tilbud 

Avsette midler til 
gjennomføring, samt 
evaluering av 
nåværende ordning 

Øke antall deltakende elever 

4.3.6 Digitale ferdigheter Sikre at alle elever 

har tilstrekkelige 

digitale ferdigheter  

Gjennomføre IKT-
planen for Øyerskolen 

Følge retningsgivende norm 
for antall pc per elev og 
tilgang til annet digitalt 
verktøy  

4.3.7 Skolebibliotek  Vi skal ha oppdaterte 

skolebibliotek 

Ruste opp 
skolebibliotekene 

Samordne ressurs til å følge 
opp skolebibliotekene 

4.3.8 Kunst kultur og 
kreativitet  

Styrke samarbeid 

med kulturskolen og 

Den kulturelle 

skolesekken 

Gjennomføre 
samarbeidsprosjekt 
mellom elever på 5.-7. 
trinn og kulturskolen 

Etablere faste rutiner for 
samarbeid mellom skoler og 
kulturskolen 

4.3.9 Leseopplæring for 
minoritetsspråklige 
elever 

Styrke fokuset på 

minoritetsspråklige 

barn i opplæringen  

Fagsamarbeid på tvers 
av skoler 

Lærere med formell 
kompetanse i norsk for 
minoritetsspråklige barn 

4.3.10 Tospråklig ansatte Styrke kompetansen 

til tospråklig 

personale i skolen 

Bistå tospråklige 
ansatte i å få godkjent 
eksisterende 
kompetanse, eller til å 
skaffe seg det 

Fast tilsatte tospråklige 
ansatte ved skoler med behov 
for slik kompetanse 

4.3.11 Realfag Ha tilstrekkelig utstyr 

og materiell til å 

kunne 

visualisere/konkretise

re undervisningen 

Oppgradere bruk av 
metode og verktøy i 
realfagsundervisningen 

Etablere realfag rom 

4.4 Helhetlig skoledag (gjelder alle trinn) 
 Område Mål Kortsiktige tiltak Langsiktige tiltak 
4.4.1 Helhetlig skoledag 

for trinn 1-4 
Utvikle en god 

og likeverdig 

modell for 

helhetlig 

skoledag 

 

Evaluere dagens 
ordninger 

På grunnlag av vurderinger 
komme fram til bedre 
løsninger 

4.4.2 Leksehjelp Utligne 

forskjeller som 

gjør at alle 

elever ikke får 

like muligheter 

Videreføre dagens 
ordning med ”Åpen 
skole” på ungdomsskolen. 
Vurdere om 
leksehjelptilbud/åpen 

Gode leksehjelpordninger på 
grunnlag av evalueringer 
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skole også skal etableres 
på mellomtrinnet 
Evaluere 
leksehjelpordningen for 
1.-4.trinn 

4.4.3 Kulturskoletilbud for 

alle  
Styrke 

samarbeid med 

kulturskolen og 

Den kulturelle 

skolesekken 

Gjennomføre 
samarbeidsprosjekt 
mellom elever på 5.-7. 
trinn og kulturskolen 

Etablere faste rutiner for 
samarbeid mellom skoler og 
kulturskolen 

 

4.5 Ungdomstrinnet  

 Område Mål Kortsiktige tiltak Langsiktige tiltak 
4.5.1 Strategi for økt 

gjennomføring i 
videregående skole 

(NyGiv) 

Øke de svakest 

presterende 

elevenes 

muligheter til å 

gjennomføre  

vg-skole 

Delta i 
overgangsprosjektet Ny 
Giv i 2011/2012 – pris ca 
kr 60 000 

Delta i overgangsprosjektet i 
hele prøveperioden fra 2011 – 
2013.  

4.5.2 Gruppestørrelser Ha gruppe- 

størrelser som 

kommunenivået 

Ressurser til større 
lærertetthet og dermed 
mindre grupper 

 

4.5.3 Valgfag Innføre valgfag 

som forutsatt i 

stortingsmelding 

Forberede innføringen i 
skoleåret 2011/12 

Sette i gang valgfaget fra 
høsten 2012 for 8.trinn. 
9.trinn 2013 og 10.trinn 2014 

4.5.4 Arbeidslivsfaget Innføre 

arbeidslivsfaget 

som forsøk. Lette 

trykket på 

fremmedspråk 

Planlegge innføringen i 
skoleåret 2011/12 

Innføre arbeidslivsfaget som 
forsøk fra høsten 2012 

4.5.5 Fag på videregående 
nivå 

Differensiere 

undervisning 

Utrede mulighetene for å 
ta engelsk og matematikk 
på videregående nivå 

Sette i gang permanente 
opplegg 

4.5.6 Lesesatsing Bedre 

leseferdigheten  

Styrke leseopplæringen 
for gutter ved å sette inn 
ekstra ressurser til dette 

Deling av en norsktime pr. 
klasse per uke/lesetrening 

 

4.6  Samarbeid hjem – skole 
 Område Mål Kortsiktige tiltak Langsiktige tiltak 
4.6.1 Bedre læring - 

prosjektet 
Styrke 

foreldrenes rolle 

og medvirkning i 

skolen. Ha 

høyere score på 

foreldredeltakels

e og medvirkning 

enn lands-

gjennomsnittet 

Involvere foreldre i 
prosjektet i tråd med 
prosjektplan 

Iverksette og gjennomføre 
tiltak og aktiviteter i tråd med 
plan  

4.6.2 Plan for skole – hjem 
samarbeid 1.-10. 
trinn 

Foreldre/ 

foresatte skal 

oppleve at det er 

god 

sammenheng 

Utvikle helhetlig plan for 
skole/hjem samarbeidet  
 
Revitalisere kommunalt 
foreldreutvalg 

 
Iverksette og gjennomføre 
tiltak og aktiviteter i tråd med 
plan 
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mellom 

barnetrinn og 

ungdomstrinn 

 
 
 
 
 
 
 

4.6.3 Foreldreskole Styrke 

foreldrenes evne 

til å følge opp 

elevenes 

læringsarbeid 

Utarbeide modell for 
”foreldreskole” 
Gjennomføre 
storforeldremøte 

Alle skoler gir tilbud om 
”foreldreskole” 

4.7 Øyerskolen som attraktiv arbeidsplass 
 Område Mål Kortsiktige tiltak Langsiktige tiltak 
4.7.1 Arbeidsvilkår Gode fysiske 

arbeidsplasser 

Sikre tilstrekkelig antall 
arbeidsplasser med 
nødvendig utstyr 
 

Ved nybygg/rehabilitering skal 
arbeidsplasser for 
voksenpersonalet prioriteres 
høyt 

4.7.2 Funksjonstillegg Sikre god 

kompetanse 

innen ulike 

fagområder 

Gjennomgå nåværende 
funksjonsordninger - har 
vi funksjonstillegg 
innenfor riktige 
fagområder? 

Funksjonstilleggene må 
gjenspeile kommunens 
satsing innenfor skolepolitisk 
utviklingsplan 

4.7.3 Arbeidstids- 
ordninger 

Forutsigbare og 

gode arbeids 

avtaler for 

ansatte 

Vurdere tiltak som kan 
bidra til bedre bruk av 
tiden i skolen jfr. st.meld. 
nr 19 

 

4.7.4 Arbeidsmiljø Alle føler seg 

verdsatt og 

inkludert 

Følge Øyer kommunes 
rutiner og retningslinjer 
for medarbeider -
samtaler, oppfølging av 
sykmeldte med mer 

 

4.7.5 Bonusordninger Beholde 

arbeidstakere 

Benytte seg av 
eksisterende ordninger 

Lage gode ordninger for andre 
grupperinger enn de 
eksisterende 

4.7.6 Rekrutteringstiltak Øyerskolen skal 

ha gode og godt 

kvalifiserte 

lærere 

Skaffe oversikt over 
prognose for forventet 
avgang i eksisterende 
personalgruppe 

Lage rekrutteringsplan for 
lærere i framtida. 

4.7.7 Kompetanse-
hevingstiltak for 
SFO - personalet 

Sikre et godt 

faglig tilbud til 

barn i SFO 

Samordne 
kompetansetiltak for SFO 
personalet på tvers av 
skoler 

Lage 4-årig kompetanseplan 
for SFO ansatte 

4.7.8 Merkantil støtte Øke merkantile 

stillinger, frigjøre 

tid til pedagogisk 

ledelse 

Vurdere om ressurser kan 
forskyves fra for 
eksempel funksjonstillegg 
til merkantil støtte 

 

4.7.9 Nyutdannede 
lærere - veiledning 

Nyutdannede 

lærere skal sikres 

råd og veiledning 

Etablere fast veilednings- 
ordning for nyutdannede 
lærere 

Etablere «veilederkorps» i 
Øyer kommune 

4.7.10 Oppfølging av 
personalet 

Sikre alle ansatte 

god faglig 

oppfølging 

Vurdere skolevandring 
som metode 
(virksomhetsleder eller 
andre veileder ut fra 
praksis i klasserommet) 

Alle skoler har etablerte 
rutiner for oppfølging og 
veiledning av lærers 
undervisning 
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4.8  Skoleledelse 
 Område Mål Kortsiktige tiltak Langsiktige tiltak 
4.8.1 Skoleledelse Beholde og 

rekruttere gode 

skoleledere 

Innføre mentorordning 
for nye skoleledere 
 

Styrke ledernivået under 
skolelederne (inspektører, 
teamledere o.lign) 

4.8.2 Stipendordning til å 
delta på 
”Rektorskolen” for 
nye skoleledere 

Styrke 

kompetanse i 

skoleledelse 

Iverksette 
stipendordningen for 
ledere som ønsker 
videreutdanning 

Alle skoleledere skal ha 
videreutdanning i ledelse 

 

4.9 Skoleeier 
 Område Mål Kortsiktige tiltak Langsiktige tiltak 
4.9.1 Økt kunnskap om 

skoleeiers rolle 
God innsikt i 

skolens 

utfordringer 

Tema i 
folkevalgtopplæring i hele 
perioden 

 

4.9.1 Utøve godt 
skoleeierskap 

Få 

skoleeierprisen 

Holde fokus på valgte mål 
og prioriteringer i planen 
Ha fokus på 
skoleeierrollen i 
folkevalgtopplæringen og 
dialogmøter 
 

Rullere plan og tiltak i tråd 
med nasjonale føringer 
Bidra til at Øyerskolen har 
godt omdømme og er ledende 
i fylket 

4.9.2 Videreutvikle 
skoleeier rollen 

Kartlegge og 

styrke skoleeiers 

rolle 

Gjennomføre skoleeier 
undersøkelsen 
Årlige treffpunkt mellom 
kommunestyret og 
virksomhetsledere i skole 

Iverksette tiltak i tråd med 
resultat fra undersøkelsen 
Møtepunkter settes inn i 
kommunestyrets årshjul 

4.9.3 Trygghet og trivsel Skoleeier skal 

være støttende 

til tiltak som 

bidrar til at alle 

elever trives på 

skolen. 

Etablere en møtearena 
mellom elevråd og 
kommunepolitikere 

Ungdomsrådet skal være 
bindeleddet mellom barne-
/og ungdomsmiljøet og 
kommunale politikere. Dette 
samordnes når ungdomsrådet 
er etablert. 
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5.  Handlingsprogrogram  2011 - 2014  
Handlingsprogrammet er bygd opp rundt handlingsplanen pkt. 4                      Uten antatte ekstra budsjettmessige konsekvenser 
 
                         Med antatte ekstra budsjettmessige konsekvenser 

Vedlegg Tiltak 2011 2012 2013 2014 
 
KAP. 1 Utarbeide logo til synliggjøring av skolens visjon     
 
KAP. 4 Kompetanseplan for fellestiltak fra 1.-10. trinn med fokus 

på læringsmiljø og vurdering 
    

 Felles handlingsplan for sosial kompetanse i barneskolene 
(mobbing med mer)  

    

 Sos. ped. rådgiver ved barneskolene     
 Prøve ut modeller for ”Foreldreskole”      
 Lærertetthet minst på nivå med egen kommunegruppe     
 

KAP. 5 Fagsamarbeid på tvers av skoler (2 fag per år)     

 Videreføre leksehjelp/åpen skole på ØUSK     
 Leksehjelp/åpen skole for 5.-7. trinn     

 Kompetanseheving i lese- skriveopplæring      

 Kompetanseheving og oppgradering av metode og 
verktøy i realfagsundervisningen. (Realfagsrom)     

 Utvidelse av svømme tilbudet fra høstferie til påske     

 Fysisk aktivitet – opptrapping til 60 min. per dag/utvidelse 
av skoledagen     

 Sikre videreføring av basistreningsprosjektet på ØUSK 
   

 
 

Ing
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Vedlegg Tiltak 2011 2012 2013 2014 
 Skolebibliotek – behov for opprusting     

 Fokus på minoritetsspråklige barn i opplæringen - styrking 
av kompetanse tospråklig personale i skolen     

 Kunst, kultur og kreativitet – samarbeid med Kulturskolen 
og Den kulturelle skolesekken     

 Gjennomføre forprosjekt på opprettelse av tverrsektoriell 
enhet for forebygging     

 
KAP. 6  Vurdere modell for helhetlig skoledag på barnetrinnet     

 Kulturskoletilbud for alle på mellomtrinnet en time pr. 
uke     

 
KAP. 7 -8 Overgangsprosjektet Ny Giv i 2011/2012 forts.     
 Innføre valgfag som forutsatt i Stortingsmelding 22     
 Arbeidslivsfaget inn i ungdomsskolen     
 Innføre tilbud om fag på videregående nivå     
 Lesesatsing for gutter     
  
KAP. 9 Plan for skole – hjem samarbeid 1. – 10. trinn     
 
KAP. 10 Stipendordning til å delta på ”Rektorskolen” for nye 

skoleledere når slike tilsettes. 
    

 Øke merkantile stillinger, frigjøre tid til pedagogisk ledelse     
 Etablere veiledningsordning for nyutdanna lærere, pålagt 

tiltak 
    

 Innføre metode for tettere oppfølging av lærere i 
undervisning (skolevandring) 
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Vedlegg Tiltak 2011 2012 2013 2014 
KAP. 11 SKOLELEDELSE     

 Styrke ledelsesressursen i Skolefritidsordningen     

 Felles kompetansehevingstiltak for SFO - personalet     

KAP. 12 
 Gjennomføre skoleeieranalysen     

 Søke om skoleeierprisen i 2012     
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Vedlegg 
 
1.  Statlige og lokale føringer for grunnskolen  
 
Staten bruker i stor grad lovgivning som styringsvirkemiddel i utdanningssektoren. Dette 
fører til at Opplæringsloven og forskrifter er i stadig endring etter hvert som nye 
satsingsområder ønskes prioritert i skolen. Lovendringene viser ønske om en klarere 
nasjonal styring med skolene.  
 
Lokalt har Øyer kommune en rekke plandokumenter innenfor flere fag-  og økonomiområder 
som påvirker grunnskolen. 

1.1  Opplæringsloven 
Grunnskolen styres gjennom Opplæringsloven. Loven beskriver hvilke rettigheter og plikter 
elevene har og hvilke rettigheter og plikter kommunen har som skoleeier. Loven har regler 
om blant annet opplæringens omfang og innhold, undervisningsorganisering, tilpasset 
opplæring og spesialundervisning, det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, elev-
/foreldredeltagelse, skoleledelse og kompetansekrav for lærere.  
 

1.1.1 Forskrift til opplæringsloven 
Det er med hjemmel i loven fastsatt forskrifter som nærmere regulerer ulike sider ved 
opplæringen. Forskrift til Opplæringsloven inneholder blant annet regler om elevvurdering 
og skolens tilbakemelding til elever/foreldre, sikkerheten til elevene, retten til rådgivning om 
sosialpedagogiske forhold og klageadgang i ulike spørsmål som vedrører eleven.  

1.1.2 Læreplaner 
Læreplanene er vedtatt med hjemmel i loven og har status som forskrift (læreplanverket for 
kunnskapsløftet). Hvert fag har egen læreplan som beskriver formålet med faget og angir 
fagets kompetansemål. Ut fra dette skal skolen legge til rette for at elevene i arbeidet med 
fagene tilegner seg de grunnleggende ferdighetene: å kunne uttrykke seg muntlig, å kunne 
uttrykke seg skriftlig, å kunne lese, å kunne regne og å kunne bruke digitale verktøy 
 
1.1.3 Veiledninger 
Det utarbeides også veiledninger som forklarer regelverket nærmere på enkelte områder og 
hvordan det kan anvendes.  

1.2  Stortingsmeldinger 
En melding til Stortinget brukes når regjeringen vil presentere saker for Stortinget uten at de 
er knyttet til forslag til lov- eller vedtak.  
 
1.2.1 Stortingsmelding nr 30. (2003–2004) Kultur for læring 
(Utdannings- og forskningsdepartementet 2004) har dette som visjon: Å skape en bedre 
kultur for læring i skolen. Skolen er felles. den skal formidle det bestandige og overføre 
kunnskap, kultur og verdier fra den ene generasjonen til den neste. Samtidig må skolen 
endres når samfunnet endres. Utfordringen er å ta vare på og videreutvikle det beste og 
samtidig klare å møte utfordringene i dagens kunnskapssamfunn. 
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1.2.2 Stortingsmelding nr. 16 (2006–2007) ... og ingen sto igjen”  
(Kunnskapsdepartementet 2006) har fokus på at alle elever i grunnopplæringen skal tilegne 
seg tilstrekkelige ferdigheter og kompetanse. Skolen skal så tidlig som mulig bidra til at den 
enkelte elev, uavhengig av bakgrunn og kjønn, strekker seg lengst mulig for å realisere sitt 
læringspotensial. Alle skal ha like muligheter til å utvikle seg selv og  sine evner. Skolen og 
utdanningssystemet er viktig i regjeringens arbeid for å redusere forskjellene i samfunnet.  
 

1.2.3 Stortingsmelding nr. 31 (2007–2008) Kvalitet i skolen. 
Regjeringen understreker at høy kvalitet i utdanningssystemet er sentralt dersom barn og 
unge skal få en god grunnopplæring som setter dem i stand til aktivt å delta i samfunns- og 
arbeidslivet senere. Regjeringen setter 3 hovedmål for kvalitet i grunnopplæringen og angir 
indikatorer de ønsker å benytte for å vurdere grad av måloppnåelse og trend.  
 
1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør 

dem i stand til å delta aktivt i videre utdanning og arbeidsliv. 
 
2. Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring 

med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier i arbeidslivet. 
 
3. Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. 
 
Regjeringen oppfordrer skoleeier og skoler til å sette konkrete målsettinger for hva de skal 
oppnå innenfor de målområdene som er satt opp.  
 
1.2.4 Stortingsmelding nr. 19 (2009–2010) Tid til læring 
Stortingsmeldingen er en oppfølging av tidsbruksutvalgets forslag til tiltak som kan føre til 
bedre bruk av tiden i skolen. I stortingsmeldingen fremmer regjeringen tiltak som kan bidra 
til å få en mer effektiv utnyttelse av lærernes tid. Det foreslås tiltak for lærere, skoleledere, 
skoleeiere og nasjonale myndigheter som skal bidra til at lærerne kan bruke mer av sin 
arbeidstid på undervisning, vurdering og planlegging av undervisning, blant annet gjennom 
reduksjon av antall handlingsplaner og strategier. 
 
1.2.5 Stortingsmelding nr. 18 (2010–2011) Læring og fellesskap – tidlig innsats og gode 

læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særskilte behov 
Stortingsmeldingen foreslår en helhetlig tiltakskjede for barn, unge og voksne med behov for 
særskilt hjelp og støtte i opplæringen. Utredningen ser på samarbeidet mellom PP - tjeneste 
og skole og kommer med ulike forslag til hvordan skolen i enda større grad kan ivareta elever 
som strever i skolen. Tiltak og føringer i denne må i første rekke implementeres i ”Plan for 
barn og unge med særskilte behov” , men legger også føringer for hvordan skolen skal ha 
tidlig innsats for alle barn og unge som et førende prinsipp. 
 
1.2.6 Stortingsmelding nr. 22 (2010–2011) Motivasjon – Mestring - Muligheter 
I denne meldingen gjør departementet opp status for ungdomstrinnet, med sikte på å gjøre 
opplæringen mer praktisk og variert, og dermed mer motiverende og relevant. 

1.3 Lokale styringsdokumenter 
Øyer kommune har følgende lokale styringsdokumenter som berører skolenes drift: 
 

� Kommuneplan for Øyer 2003 – 2015, samfunnsdelen 
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� Håndbok for helhetlig styring og ledelse i Øyer kommune 
� Plan for psykisk helse 
� Omsorgsplan 
� Økonomiplan 
� Plan for barn og unge med særskilte behov 
� Kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven § 13- 10. 
� Lønnspolitisk plan 2008 – 2011. 
� Plan for kompetanseutviklingstiltak 
� Arbeidsgiverstrategi med handlingsplan 2008 – 2011. 

 
I tillegg vil det være andre planer i Øyer kommune som inneholder tiltak som vedrører 
skolene, for eksempel trafikksikkerhetsplan og klimaplan. 
 
1.3.1 Visjon og overordnede mål 
 
Øyer kommune har i gjeldende samfunnsdel til kommuneplanen utformet følgende visjon: 

 
Øyer – den beste kommunen å leve i! 

 
 
 Komiteen ønsker følgende visjonen for Øyerskolen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overordnede mål for grunnskolen i Øyer: 
 

� Øyerskolen ligger i forkant av og gjenspeiler samfunnsendringen 

� Øyerskolen gir elevene mulighet til å utvikle seg etter sine forutsetninger 

� Øyerskolene samarbeider om å gjøre hverandre sterke 

� Øyer kommune setter fokus på det helhetlige utdanningsløpet 

� Alle skolene i Øyer har sin egen pedagogiske plattform som en del av sin lokale 
virksomhetsplan 

� Øyerskolene legger vekt på gode overganger inn og ut av grunnskolen 

 
Målene for grunnskolen i Øyer bygger på opplæringslovens formålsparagraf og 
kommuneplanens retningslinjer. Alle elever skal kunne utvikle sine holdninger, ferdigheter 
og kunnskaper etter egne forutsetninger.  
 
1.3.2 Helhetlig styring og ledelse 
Kommunestyret gjør vedtak om fokusområder og vedtar overordnet målkart for 
budsjettåret. Fokusområdene er samfunn, brukere, medarbeidere, økonomi og læring og 
fornyelse. Skolene har egne målparametre på området brukere som bl.a. omfatter 

Øyerskolen – kunnskap, kreativitet og samarbeid 
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læringsresultater og resultater fra elev- og foreldreundersøkelser. Det gjennomføres 
foreldreundersøkelser annethvert år og elevundersøkelser og medarbeiderundersøkelser 
hvert år. Resultater på kommunenivå rapporteres til Kommunestyret. Resultat for den 
enkelte skole drøftes med rådmannen, i rektormøtene og i skolenes interne fora. Skolene 
har felles rutiner for oppfølging av undersøkelsene som skal bidra til læring, forbedring og 
fornyelse.  
 
1.3.3 Økonomiplan 2011–2014 og årsbudsjett 
Modell for ressursfordeling brukes for å fordele midler avsatt til grunnskole mellom de ulike 
skolene. Modellen er revidert for å sikre at lovendringer som tidlig innsats på trinn 1-4, 
leksehjelp og timetallsøkning på 1. -7. trinn ble implementert i modellen. 
Fordelingsmodellen gir ro rundt ressursfordeling mellom skolene, men en har ikke oppnådd 
intensjonen om at den skulle bidra til å redusere antall enkeltvedtak etter opplæringslovens 
§ 5 – 1 om spesialundervisning.  Elever med store særskilte behov er sikret oppfølging ved at 
det tildeles ekstra ressurser til disse. Det er PP - tjenesten som fastsetter hvilke elever dette 
gjelder. 
 
1.3.4 Kvalitetssystem for grunnskolen § 13–10 
Rutiner og beskrivelse av kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringslovens § 13–10 
ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2009 i sak 72/09. Dokumentet inneholder oversikt over 
aktuelle styringsdokumenter og ansvarsfordeling, og oversikt over rutiner og verktøy som 
brukes for å vurdere om Opplæringsloven følges og for å vurdere kvaliteten på opplæringa. 
Årshjul for kvalitetsvurdering rulleres årlig. Skoleeier skal gjennomføre tilsyns- og 
veiledningssamtaler med skolene på valgt område i Opplæringsloven annethvert år. 
 
1.3.5 Plan for barn og unge med særskilte behov 
Plan for opplæring av barn og unge med særskilte behov i Øyer kommune viser nasjonale og 
lokale målsettinger. Den synliggjør hva som må ligge til grunn for at virksomhetene i Øyer 
kommune skal kunne nå disse målsettingene. Planen må ses i sammenheng med 
målsettinger og tiltak i Skolepolitisk utviklingsplan.  
 
 
 
Oppsummering kap.1:  
Staten bruker i stor grad lovgivning som styringsvirkemiddel i utdanningssektoren. Hvert år 
har det de siste årene kommet nye utredninger, stortingsmeldinger, forskriftsendringer og 
veiledninger som styrer skolens innhold og organisering. Alle endringer og styringssignaler 
gjør det krevende å ivareta at arbeidet i skolen og skoleeiers forpliktelser til enhver tid er i 
overensstemmelse med lovverk og statlige signaler. 
 
Øyer kommune har i tillegg mange lokale styringsdokumenter som berører skolenes drift og 
gir føringer for arbeidet på lik linje med andre virksomheter i kommunen. 
  
Plan for barn og unge med særskilte behov må ses i sammenheng med foreliggende plan for 
å gi et helhetlig bilde av skolens drift. 
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2.  Kunnskap om hva som virker best 
 
Et kjennetegn ved gode skoler er at ledelsen er oppdatert på skoleutvikling. Relevant 
forskning fra ulike forskningsmiljø trekkes inn i diskusjoner med lærerne, slik at metoder og 
arbeidsformer i skolen er kunnskapsbaserte.   
 
Forskningsbasert kunnskap betyr at den kunnskapen som formidles er utviklet/og eller 
basert på forskning. At pedagogisk praksis relateres til forskning øker sannsynligheten for 
ønskede resultater.  I de senere årene har vi fått skoleforskning som peker på virksomme 
metoder og tiltak i skolen, og der ulike tilnærminger sammenlignes med hensyn til deres 
bidrag til elevenes læringsutbytte. Denne kunnskapen må brukes når lærere og skoler 
planlegger kvalitetsforbedrende tiltak. 
 
Forskning er likevel bare én av mange forhold som påvirker utviklingen av norsk skole. I 
tillegg påvirkes utviklingen av forhold som ideologi, politikk, erfaringer, skjønn, rammer, 
ressurser, verdier, vaner, tradisjon og sterke pressgrupper fra både forsknings- og 
praksisfeltet. Øyer kommune bør legge anerkjent skoleforskning til grunn for sitt arbeid. 
Det er viktig at Øyer kommune har direkte kontakt og tette relasjoner til forskere og 
kunnskapsmiljøer som kan bidra til at forskningsbasert kunnskap kan spres og bli tatt raskt i 
bruk. En må være oppmerksom på at skoleforskning også kan angi ulike retninger, og derfor 
være reflektert i hvilke forskning en legger til grunn for skolens utvikling. 
 
 
Oppsummering kap. 2 
Arbeidet i skolene i Øyer kommune skal være forskningsbasert. For å lykkes er det viktig at 
kommunen har direkte kontakt og tette relasjoner til ulike forskere og kunnskapsmiljøer 
som kan bidra til at forskningsbasert kunnskap kan spres og bli tatt raskt i bruk. 
 
Skoleledelsen må aktivt trekke inn relevant forskning i diskusjoner med lærerne. 
 
 
3.  Utfordringer i grunnskolen  
 

• Norske elever skårer relativt lavt på internasjonale undersøkelser. 
Resultatene for Øyer kommune i nasjonale undersøkelser er varierende. 

  
• Bakgrunnsvariabler som kjønn, foreldres utdanningsnivå, kulturell 

bakgrunn og lignende forklarer en stor del av variasjonen i resultatene. 
Dette er bakgrunnsvariabler som skolen må prøve å kompensere for. 

 
• Noen ungdommer lykkes ikke i å fullføre videregående opplæring med 

godkjent kompetansebevis. Dette gjelder også ungdommer fra Øyer 
kommune. Det er derfor en utfordring også for grunnskolen. 

 
• Øyer kommune har en noe høyere prosentvis andel av elevene på 

spesialundervisningstiltak enn fylket og landet. 
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• Selv om minoritetsspråklige elevers deltakelse i videregående opplæring 
på landsbasis har hatt en positiv utvikling, har disse elevene et lavere 
læringsutbytte enn majoritetsspråklige, på tross av høy motivasjon og 
trivsel i skolen. Øyerskolen har et økende antall minoritetsspråklige 
elever. Det er viktig at vi har ekstra fokus på hvordan vi følger opp disse 
elevene.  

 
• Gode lærere er en suksessfaktor for god undervisning. Knapphet på 

kvalifiserte lærere vil i framtida gi ekstra utfordringer. Derfor er det viktig 
at Øyer kommune som skoleeier framstår som attraktiv og framtidsretta.  

 
 
 4.  Læringsmiljø 
 
Retten til et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring er forankret i 
opplæringslovens § 9a og i læreplanverket. I den generelle delen heter det at skolen skal 
utvikle selvstendige personligheter med gode evner til å samarbeide med andre. De skal 
gjennom skolen få tro på seg selv og utvikle sosiale ferdigheter som gjør dem i stand til å 
delta i sosiale fellesskap. Godt læringsmiljø fremmer god læring. Hvordan elevene greier seg 
i skole og utdanning er den variabelen som i stor grad er bestemmende for hvordan folk får 
det i livet.  
 
En avgrensning av læringsmiljøet 
I forhold til andre forutsetninger og betingelser i skolen kan læringsmiljøet avgrenses 
gjennom følgende figur: 
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Denne modellen for forståelse av prosesser og resultater definerer undervisningen som bruk 
av mål, innhold, arbeidsmåter og vurderingsformer i de enkelte fagene. Videre blir 
elevforutsetninger, ytre rammefaktorer og læringsutbytte definert ut av begrepet 
læringsmiljø. Dette er forhold i skolen som har innflytelse på læringsmiljøet, men som ikke er 
en del av det.  
 

Et godt og inkluderende læringsmiljø er å forstå som de betingelsene i skolen som fremmer 
elevenes helse, trivsel og sosiale/faglige læring. Dette handler om hvordan ansatte og elever 
oppfører seg mot hverandre, og om hvilke erfaringer og opplevelse elevene får på de sosiale 
og personlige områdene. 
 
Av de viktigste faktorene tilknyttet elevenes sosiale og faglige læring framstår: Relasjon 
mellom lærer og elev, klasseledelse, relasjoner mellom elevene, bruk og håndhevelse av 
regler, forventninger til elevene og samarbeid mellom hjem og skole. Sammen utgjør disse 
elementene grunnstammen i skolens læringsmiljø.  
  

4.1 Relasjon mellom lærer og elev 
Med relasjoner mener vi hva slags grunnleggende innstilling til, eller oppfatning av 
hverandre elever og lærere har. Gode relasjoner utvikles mellom lærer og elev når de 
samhandler i en atmosfære preget av gjensidig tillit og respekt. Lærerens relasjon til sine 
elever har stor betydning for elevens læring. Det er læreren som har hovedansvaret for å 
etablere, vedlikeholde og påvirke en relasjon i ønsket retning. 
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 Positive relasjoner gjør at elevene opplever trygghet og tillit til læreren. Det gir 
forutsigbarhet i læringssituasjonen og kjennskap til hva som forventes.  I dette ligger det 
også at det bør være et grunnleggende asymmetrisk forhold mellom elev og lærer, der 
læreren har faglig kontroll, styrer læringsaktiviteter gjennom respekt, varme og engasjement 
overfor elevene, men allikevel med tydelige forventninger om læring. 

4.2 Klasseledelse 
Læreren skal lede elevgruppen og elevenes læringsprosesser. Effektiv klasseledelse 
forutsetter høyt bevissthetsnivå hos læreren om hva som skjer i klassen, hvordan 
relasjonene er mellom elevene, og mellom læreren og elevgruppen. Virksomhetsleder må 
sikre at alle lærere på egen skole utøver god klasseledelse. 
 
Klasseledelse er viktig for å skape lærelyst hos elever. Dette skaper gode og forutsigbare 
rammer, legger til rette for gode arbeidsforhold i klasserommet, skaper trygghet og 
motivasjon både for elever og lærere. Det er nyttig for lærerne å ha felles prosesser på hva 
som er god klasseledelse, og at den enkelte skole utvikler felles retningslinjer som følges av 
alle voksne. Samarbeid og gode relasjoner mellom skolens ansatte er viktig for å skape god 
klasseledelse.   
 
Regjeringen legger i stortingsmeldingen om ungdomstrinnet stor vekt på dyktige lærere og 
forsterket klasseledelse. Det foreslås blant annet å utvikle et skolebasert program over fem 
år for kompetanseutvikling i klasseledelse 

4.3 Relasjoner mellom elevene 
Alle elever har krav på å inngå i et inkluderende læringsmiljø på sin skole. Dette fellesskapet 
er grunnlaget for at barn og unge skal kunne bygge vennskapsrelasjoner med andre barn og 
unge på tvers av sosioøkonomiske, kulturelle, religiøse og etniske forskjeller. Det sosiale 
samspillet er en sentral del av det å være elev, og evnen til å mestre dette påvirker elevens 
læringsmotivasjon og identitetsutvikling. 

Skolen som sosial arena skal tilby et inkluderende fellesskap, som skal sikre at alle får den 
samme retten til å bygge relasjoner med utgangspunkt i det enkelte individs egenart og 
likeverd. Skolen som system skal anerkjenne og legge til rette for valg av aktiviteter og 
undervisningsmetoder som gjør at alle elever kan ta del i fellesskapet.  

4.4 Bruk og håndhevelse av regler 
På skolen skal reglene først og fremst ha en oppdragene og pedagogisk hensikt. Målet er å 
skape en positiv skolekultur og tydeliggjøre skolens forventninger til elevadferd. 
Hovedfokuset må være på den ønskede atferden. Det å følge regler er en del av det å være i 
et fellesskap.  Positivt formulerte regler som i stor grad appellerer til elevenes ansvarsfølelse, 
empati og samarbeidsevne er mer effektfulle enn negativt formulerte regler. 
 
Evaluering av reglene og håndhevelse av dem vil være viktig for å se om de fungerer. 
Elevenes opplevelse av trygghet og forutsigbarhet henger sammen med at konsekvensene er 
kjente og klare. De må ha en logisk sammenheng med regelbruddet og være overkommelige 
og praktisk gjennomførbare. Foreldrene er en viktig ressurs i antimobbearbeidet. Både 
skoleledelse og lærere må sørge for at alle foreldre får informasjon om hvordan de skal gå 
fram dersom deres barn blir mobbet 



  

 

Side 24 

Alle skolene har handlingsplaner for å avdekke og følge opp mobbing i skolen. Oftere enn før 
ser en at mobbing i stor grad foregår utenfor skolens arena, men får konsekvenser for 
elevene på skolen. Skolene må bli bedre på å avdekke og følge opp mobbing også i sosiale 
medier og på sms. Det beste suksesskriteriet for å lykkes med å forebygge og motvirke 
mobbing er å arbeide langsiktig og målbevisst med læringsmiljøet. Utdanningsdirektoratet 
har laget ny veileder i arbeidet mot mobbing i grunnskolen som skal være veiledende for 
skolens arbeid i å forhindre at mobbing skjer. Grad av trivsel og frekvens på mobbing måles 
hvert år i elevundersøkelser og rapporteres årlig i målkart og i rapport om elevers læring. 

4.5 Bruk av andre yrkesgrupper i skolen 
Det kan være behov for annen fagkompetanse og andre yrkesgrupper i skolen. De skal 
fungere i støttefunksjoner i læringsarbeidet. Øyerskolen har assistenter, fagarbeidere i 
barne- og ungdomsfaget, vernepleiere og barnevernspedagoger i sin stab. Skolelederne må 
ha høy bevissthet på hvilke arbeidsoppgaver den enkelte yrkesgruppe kan dekke i skolen. 
Det er pedagogene som alltid har det faglige ansvaret. Skolens lover og retningslinjer gjelder 
for alle yrkesgrupper i skolen.  

4.6 Bruk av alternative læringsarenaer 

Prinsippet om inkludering innebærer at alle elever skal inkluderes i opplæringen og få være 
en del av klassen/basisgruppen. Dette betyr at opplæringen må organiseres og tilrettelegges 
slik at den virker inkluderende overfor alle elever. En konsekvens av dette er at opplæringen, 
så langt som råd er, skal tilrettelegges slik at behovet for individuell tilpasning blir løst 
innenfor rammen av opplæring i klassen/basisgruppen. 

En alternativ opplæringsarena karakteriseres av at en eller flere elever mottar sin opplæring 
på et annet sted enn skolens område. Det skal være hensynet til eleven, ikke hensynet til 
skolen eller kommunen som er avgjørende for bruk av en alternativ opplæringsarena.  

All offentlig grunnskoleopplæring skal være i samsvar med opplæringsloven med forskrifter. 
Ansvarlige på eventuelle alternative opplæringsarenaer omfattes derfor også av 
kompetansekravet til undervisningspersonale i skolen. Bare unntaksvis og etter sakkyndig 
vurdering skal enkeltelever få tilbud om undervisning utenfor skolens arena.  

4.7 Forventninger til elevene /tilbakemeldinger  
Nyere forskning viser at de forventninger som ligger i læringsmiljøet har en klar 
sammenheng med både elevenes sosiale og faglige læringsutbytte. Læringstrykket kan 
defineres som de forventningene skolen og lærerne har til elevene. 

Det er tre kilder til forventninger som kan påvirke elevenes sosiale og faglige læring på 
skolen. Den første er elevenes egen tro på at de kan påvirke og regulere sin egen læring. 
Dette har sammenheng med de forventninger som eksisterer i læringsmiljøet.  

Den andre er lærerens tro på egen evne til å motivere elevene til positiv sosial utvikling og 
læring. Lærere med realistiske forventninger til elevene vil ha en positiv innflytelse på 
elevenes læring og utvikling.   

Den tredje er mer kulturelt betinget og ligger i skolens kollektive tro på at læringsmiljøet kan 
videreutvikles til beste for elevene. 
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4.8  Foreldrenes forventninger til sine barn 
Både nasjonal og internasjonal forskning viser at foreldrenes forventninger til egne barn er 
en viktigere faktor for læring enn foreldrenes sosiale bakgrunn. At foreldrene har tydelige og 
realistiske forventninger, og at de gir støtte til sine barns læring og skolegang er avgjørende. 
At foreldrene snakker positivt om skolen og lærerne hjemme, viser interesse for barnets 
skoledag, sørger for at barna kommer tidsnok, og at de har med seg det de skal, har stor 
betydning for barnas læring og trivsel. 

 
 

Oppsummering kap. 4 
Retten til et læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring er forankret i 
opplæringsloven. Viktige faktorer som virker inn på læringsmiljøet er: Relasjon lærer - elev, 
mellom elever, og mellom skole – hjem, bruk og håndhevelse av regler, gjensidige 
forventninger og klasseledelse.  
 
Godt læringsmiljø fremmer trivsel og god læring, og skal forhindre at mobbing skjer. Grad 
av trivsel og frekvens på mobbing måles hvert år i elevundersøkelser og rapporteres årlig i 
målkart og i rapport om elevers læring.  
 
Arbeidet for å skape et godt læringsmiljø er grunnlaget for alt annet arbeid i skolen. 
 
 
 
5.  Prioriterte områder i Øyerskolen 
 
Kvaliteten i opplæringen kjennetegnes av i hvilken grad sentrale og lokale mål faktisk 
realiseres.  
 
I foreliggende plan har vi drøftet oss fram til noen områder vi ønsker å ha ekstra fokus på i 
planperioden. Det betyr ikke at det ikke samtidig arbeides målrettet for å videreføre/heve 
kvaliteten også på andre områder i skolen.  
 
Skolens oppgaver kan deles inn i oppgaver som er overgripende for all sosial og faglig læring, 
og oppgaver knyttet spesifikt til arbeidet med det enkelte fag. I planen har vi valgt å dele 
områdene inn i generelle overgripende områder og faglige prioriteringer. Kunst, kultur og 
kreativitet er både en generell og en faglig prioritering, men er her plassert under området 
generell prioritering.  

5.1 Generelle prioriteringer 

5.1.1 Bedre læring 
 Prosjektet «Bedre læring» skal bidra til å inkludere alle elevene i Øyer kommune i et godt 
tilrettelagt læringsmiljø. Arbeidet skal bidra til å styrke det 10-årige skoleløpet og legge et 
best mulig grunnlag for at våre elever får studie- og/eller yrkeskompetanse fra videregående 
skole. 
 
I handlingsplanperioden fra 2011 – 2014, vil Øyerskolen jobbe for å øke kompetansen på 
vurdering og læringsmiljø. Vurdering for læring er et nytt begrep der framovermeldinger til 
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elever er viktig. Dette arbeidet er langsiktig og kan ikke måles i et ”øyeblikksbilde” som for 
eksempel nasjonale prøver. Informasjonen som fremkommer gjennom godt 
vurderingsarbeid er viktig for å sette inn gode tiltaksrekker som igjen skal føre til godt 
læringsutbytte.  
 
Skolene skal utvikle felles prinsipper og planer for elevvurdering ut fra prinsippene om at 
elevene lærer best når de: 
 
- forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem 
- får tilbakemelding som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen 
- får råd om hvordan de kan forbedre seg 
- er involvert i eget læringsarbeid ved bl.a. å vurdere eget arbeid og utvikling 
   

5.1.2  Tidlig innsats og tilpassa opplæring 
Tidlig innsats er en særdeles viktig strategi for å bidra til at alle elever, uansett 
forutsetninger, skal få et godt utbytte av skolen. Vi definerer tidlig innsats både som innsats 
på et tidlig tidspunkt i barns liv, og som tidlig inngripen når problem oppstår eller avdekkes.  
En generell gevinst av tidlig innsats og god tilpassa opplæring er bedre læring for alle elever. 
En annen gevinst kan være redusert behov for spesialundervisning. 
 
Tidlig innsats og spesialundervisning er et eget kapittel i ”Plan for opplæring av barn og unge 
med særskilte behov”. Høgskolen i Hedemark avd. SPUF (Senter for Praksisretta 
Utdanningsforsking) har sett på hvilke faktorer tilknyttet elevgrunnlaget, driften av 
grunnskolene, læringsmiljøet og gjennomføringen av den vanlige undervisningen som kan 
forklare høy forekomst av spesialundervisning. Fokus på dette ivaretas i skoleprosjektet og i 
oppfølgingen av tiltaksplan i forannevnte plan. 

5.1.3 Fysisk aktivitet  
Fysisk aktivitet er en kilde til helse og trivsel, og er nødvendig for normal vekst og utvikling 
hos barn og unge. Idrett i skole har som motto: «Helse i alt vi gjør i skolen». Målet er å gjøre 
enkeltindivider i stand til å ta vare på egen helse og dermed bidra til bedre livskvalitet. 
Skolen er en arena hvor vi når alle barn. Målet er å jobbe inn gode vaner, gi opplæring og å 
ha struktur på tiltak relatert til fysisk aktivitet og livsstil.  
 
Skolen er også en sentral arena for kommunene i forhold til å jobbe med primærforebygging 

og folkehelse, spesielt med tanke på å utjevne sosiale ulikheter i helse for barn og unge. 

 

Faglige anbefalinger for barn og unge er minst 1 time daglig fysisk aktivitet fra moderat til 

intensiv aktivitet.  
 
I 2005 ble det utviklet en Fysak modell for Lillehammer-regionen rettet mot grunnskolene.  
Modellen ble utviklet i Prosjekt Idrett i skole, som var en videreføring av Oppland fylkes 
oppstart med FYSAK i 2003. Prosjektet hadde som mål å bidra til å bygge opp gode og sunne 
aktivitetsvaner. Prosjektet videreføres fram til høsten 2014 og gjelder for både barneskolene 
og ungdomsskolen. Etter 2014 skal fysisk aktivitet, god organisering og tilrettelegging for 
dette sette et langt sterkere preg på skoledagen enn inneværende år. Styringsgruppa for 
Idrett i skole vil i implementeringsplan for Idrett i skole komme med forslag til hvordan 



  

 

Side 27 

kommunene kan ivareta «trykket» på fysisk aktivitet i skolen og folkehelseforebyggende 
tiltak etter avsluttet prosjektperiode. 
 
Felles opplæringsplan for svømming  
Det har fra flere hold vært satt fokus på at færre barn og unge enn tidligere har gode 
svømmeferdigheter når de forlater grunnskolen. Dette har sannsynligvis flere årsaker, men 
manglende tilgang til svømmebasseng gjennom hele skoleåret er trolig en viktig faktor. 
 
For å nå kompetansemålene i faget må svømmetilbudet i Øyerskolen utvides.  Dette kan 
gjøres ved å forlenge svømmebassengets tilgjengelighet fra høstferie til påske. Dette krever 
ca kr 100 000,- i økte ressurser til drift og bemanning. 
 
Ungdomstrinn: Basistreningsprosjekt ungdomsskolen. 
Øyer ungdomsskole har de tre siste årene hatt et eget opplegg vedrørende basistrening.  
Tiltaket er ett av hovedtiltakene i plan for Idrett i skole, og har inntil nå blitt delfinansiert 
gjennom prosjektet. Restfinansiering er dekt opp av andre prosjektmidler ved Øyer 
ungdomsskole. 
Tilbudet om basistrening er frivillig og er myntet på de elevene som ønsker et utvidet 
treningstilbud.  Tilbudet er et basistreningstilbud, hvor hovedingrediensene er styrke, 
spenst, utholdenhet, bevegelighet og koordinering.  Opplegget er rettet mot forskjellige 
idretter og inneholder et bredt spekter av øvelser. Det legges opp til tre treninger pr uke.   
Tilbudet ønskes innført fast ved ungdomsskolen. En kan ikke påregne at tiltaket kan 
prosjektfinansieres når det nå ønskes inn i varig drift. Totalkostnad er beregnet til ca kr 100 – 
150 000,- per år.  
 

5.1.4 IKT 

  
 
Den digitale kompetansen skal være en grunnleggende ferdighet i skolen.  Dagens skole 
bruker tekstbehandling, regneark, tegneprogram, grafiske bilder, digital video, spill og 3D – 
simulering som en naturlig del av læringsaktivitetene.  Dette gir oss utfordringer, både i 
forhold til oppdatert utstyr og lærernes kompetanse.  
 
Lærerne må kombinere faglig kunnskap, se muligheter i ulike typer læringsmodeller og 
variere bruk av lærestoff og internett. Bruk av IKT skal være en naturlig del av 
undervisningssituasjonen og skolenes oppgave er å opprettholde og utvikle den 
kompetansen lærerne behøver for å få til dette. Det er i 2010 utarbeidet IKT plan for skolene 
i Øyer som skal følges på det enkelte trinn. Regionkommunene har siden 2005 hatt IKT i 
skolen som felles satsingsområdet gjennom Dig3. Øyer kommune har en retningsgivende 

MÅL FOR MÅL FOR MÅL FOR MÅL FOR IKTIKTIKTIKT    

Øyer kommune ligger i forkant av utviklingen på området IKT i 
skolen. Vi tilstreber en lærerstab med god kompetanse på området 

gjennom rekruttering og etter/videreutdanning slik at elevene får et 
godt grunnlag for læring og utvikling. 
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norm på at det skal være 2 elever per pc på ungdomsskolen og 3 elever per pc i 
barneskolene. Alle skolene ligger innenfor retningsgivende norm. I tillegg har skolene i 
økende grad tatt i bruk interaktive tavler i sin undervisning. 
I arbeidet med å ivareta den nye vurderingsforskriften er IKT et meget godt 
verktøy/hjelpemiddel.  På dette området er Øyerskolen godt i gang, og er i ferd med å 
opparbeide seg god kompetanse på dette 

5.1.5  Kunst, kultur og kreativitet  
Skolens rolle som kulturskaper og kulturformidler er styrket gjennom de siste læreplanene. 
Samarbeid mellom skolen og ulike kulturinstitusjoner er et godt utgangspunkt for å skape et 
mer helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge.  
 
Barn og unge skal uavhengig av kulturell bakgrunn få delta i utvikling av et stimulerende 
flerkulturelt fellesskap, delta i samarbeid med kunstnere og oppleve et mangfold av 
kunstneriske uttrykksformer. Kulturformidlingen skal være av høy kvalitet og inngå som en 
del av skolens ordinære virksomhet. Det estetiske inne- og utemiljøet på skolen skal styrkes. 
Elevene skal ha kunnskap om egne omgivelser og også ha innvirkning på disse. Dette må 
vektlegges i utbygging og rehabilitering av skoler i Øyer. 
 
Skolene i Øyer kommune har et godt tilbud fra Rikskonsertene, den kulturelle skolesekken, 
og fra litteraturprosjekter knyttet til Norsk Litteraturfestival. Det er gjennom samarbeidet 
lagt til rette for at elevene skal få god kjennskap til kunstnere innenfor ulike kunstformer og 
kulturinstitusjoner i regionen. 
 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS), tilknyttet Høgskolen i Bodø, er et 
nasjonalt ressurssenter for kunst og kultur i opplæringen og i høyere utdanning. Skapende 

læring, Strategi for kunst og kultur i opplæringen 2007–2010, ligger til grunn for de tiltakene 
som senteret initierer og følger opp. Skapende læring omhandler 5 satsingsområder, som 
også bør være Øyerskolens satsing:  

-  utvikle og styrke kunstfaglig kompetanse og kulturtilbudet i opplæringen i barnehage  
og  grunnopplæring  

-    styrke formidlingskompetansen i kunst- og kulturfag i opplæringen  
-   utvikle varierte undervisningsformer og gode pedagogiske verktøy   
-     gjøre sentrale deler av landets kulturarv og kulturelle uttrykk fra det flerkulturell  
      samfunnet tilgjengelig   

 
Kulturskolen bør ha en sentral plass og være en viktig samarbeidspartner her.  
Ved å legge opp til et nært samarbeid mellom grunnskole og kulturskole kan skoleeier bidra 
til å skape et skolemiljø der de estetiske aktivitetene blomstrer. I samsvar med læreplanens 
kompetansemål vil en på denne måten kunne skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og 
unge.  
 
 Øyerskolen skal skoleåret 2011/2012 gjennomføre følgende samarbeidsprosjekt med Øyer 
kulturskole 
Alle elever i 5. – 7. trinn skal være med. Skoleåret blir delt opp i fire perioder der alle skal 
igjennom dans, teater og rockeband. I den siste perioden av skoleåret kan elevene selv velge 
hva de vil lære litt mer i. Det vil bli avholdt en stor konsert i Trettenhallen som avslutning på 
dette prosjektet. 
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For 7. trinn vil den siste perioden bli brukt til å lage en avslutningsforestilling i juni. Det vil da 
bli benyttet ulike fagfolk på de forskjellige områdene. Øyer ungdomsskole ved trinn 10 
arbeider årlig fram en forestilling på våren som elever fra andre skoler, foresatte og andre 
inviteres til. 
 
5.2 Faglige prioriteringer : 

5.2.1 Lese- og skriveopplæring 
Gode lese- og skriveferdigheter er grunnleggende for mestring på de fleste områder i livet. 
Øyerskolen skal representere en kultur som har høyt faglig fokus på disse ferdighetene på 
tvers av fag. Den enkelte skole skal ha kompetanse til å møte de utfordringer som elevene 
møter gjennom det 10-årige løpet, og ha fokus på tidlig innsats. Skolene skal være bevisste 
på at kompetanse kan hentes og brukes på tvers av skolene.   
 
Lesing og skriving er en grunnleggende ferdighet i alle fag. Resultatene for skolene i Øyer var 
i 2010 høyere eller likt med gjennomsnittet for Oppland og landet både på barnetrinn 
(Nasjonale prøver) og på ungdomstrinnet. Trinn 10 ble våren 2009 nr. 5 i lese- og skriving av 
190 skoler i en PISA undersøkelse. 
 
Varierende resultat fra år til år underbygger likevel behovet for at dette blir et høyt prioritert 
fokusområde fremover. Et godt grunnlag i lese- og skriveopplæringa vil bidra til å 
opprettholde elevenes motivasjon for læring. Det skal også bidra til å redusere behovet for 
spesialundervisning og videre frafall i videregående skole. Måloppnåelse i lesing og skriving 
for det enkelte år rapporteres i rapport om elevers læring og i målkartet. 

5.2.2 Realfag 
I strategiplan for realfag for framtida 2010 – 2014 (KD) understrekes det at høy kompetanse i 
realfag og teknologi er en forutsetning for å møte dagens og morgendagens store 
utfordringer. Utdanningssektoren, forskningssektoren og næringslivet har i samarbeid 
utarbeidet strategiplanen. Realfag i grunnskolen består i hovedsak av fagene matematikk og 
naturfag. 
 
Gode ferdigheter i realfag oppnås ved at lærere legger vekt på å bruke arbeidsmåter som gir 
god læring. Veiledning, tips, ideer og støtte i den pedagogiske praksisen kan hentes inn fra 
de nasjonale sentrene i matematikk og naturfag. Et styrket realfag krever utvidet mulighet til 
metode og verktøy på den enkelte skole. God undervisning i matematikk og naturfag krever 
også godt og variert konkretiseringsmateriell. 
 
Høsten 2010 starter ny lærerutdanning med større vekt på at lærerne skal være eksperter til 
å undervise på færre årstrinn. I barneskolen ønsker vi å gjøre mer bruk av faglærere i realfag 
fra og med 4. trinn.  Viktige stikkord som begrunnelse for dette: 
 
- faglige dyktige lærere gir motiverte elever 
-  allmennlæreren som skal dekke alle fag har nødvendigvis ikke tilstrekkelig 

kompetanse i alle fag, som for eksempel realfag på mellomtrinnet 
 
Vi har ingen indikator for måloppnåelse i naturfag, men for matematikk gjelder tilsvarende 
indikator som for lesing og skriving. 
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Oppsummering kap. 5 
Skolens oppgaver kan deles i inn i oppgaver som er overgripende for all sosial og faglig 
læring, og oppgaver knyttet til arbeidet med det enkelte fag. I planen har vi valgt å dele 
områdene inn i generelle overgripende områder og faglige prioriteringer. 
  
Prosjektet «Bedre læring» ivaretar flere av de prioriterte områdene i planen og omhandler 
bl.a. arbeidet med læringsmiljø, bedre læringsutbytte og hjem – skole samarbeid. Andre 
generelle områder en ønsker å prioritere er tidlig innsats, fysisk aktivitet og kunst, kultur og 
kreativitet. Faglige prioriteringer er lese- og skriveopplæring og realfag . En ønsker også at 
IKT fortsatt skal ha sterkt fokus i årene framover. 
 
Arbeidet med fysisk aktivitet og folkehelse må ses i sammenheng med satsinger i andre 
sektorer og som tiltak både knyttet til tidlig innsats og forebyggende enhet pkt. 3.3.7 – 
strategier. 
 
 

6. Helhetlig skoledag (gjelder alle trinn) 
 
Utvidelsen av timetall er ett element i utviklingen mot en mer helhetlig skoledag med mer 
tid til fag, mer fysisk aktivitet, leksehjelp og tid til måltider. Stortingsmelding nr 31, Kvalitet i 

skolen, kapittel 4.1.1 omhandler ny og helhetlig skoledag.  
 
Sentralt forsøksprosjekt ”Helhetlig skoledag” i barneskolen ble igangsatt høsten 2009.  
 
Hovedmål med utprøvingen er å se nærmere på sammenhenger mellom på den ene siden 
en tettere tilknytning mellom skole og SFO/andre ikke-faglige aktiviteter, og på den andre 
siden et økt læringsutbytte. Det er valgt ut tre modeller som skal videreutvikles i samarbeid 
mellom de ulike skolene og kommunene, og som skal evalueres med henblikk på bedre 
ressursbruk, mer helhetlig skoledag, bedre kvalitet i SFO og bedre læring. 
 
Øyer kommune har behov for å se på hvordan vi ønsker å tilrettelegge behovet for en mer 
helhetlig skoledag på barnetrinnet. Kulturskoleløftet med sterkere samarbeid mellom 
kulturskolen og SFO må være en del av dette. 
 
For ungdomstrinnet er basistreningstilbudet og åpen skole to aktiviteter som helt eller delvis 
er lagt inn som en forlengelse av skoletilbudet. Aktivitetene er ikke pålagte aktiviteter, og 
kommer derfor inn under begrepet helhetlig skoledag.  

6.1 Lekser 
Noen mener at skal du lykkes i skolen, lønner det seg å bruke tid på lekser. Andre mener 
lekser er med på å opprettholde ulikheter i samfunnet fordi privilegerte elever tjener på 
lekser, mens andre barn taper. Vi mener at alle foreldre kan bidra med leksehjelp, selv om 
de ikke alltid forstår alt. Interesse for hva ungene gjør i skoletida er like viktig. At foresatte 
viser interesse for barnets arbeid får barna til å tro på seg selv og det de gjør. Lekser skal i 
hovedsak være repeterende i forhold til fag og lærestoff som er gjennomgått på skolen. Øyer 
skolen bør avklare sin holdning til lekser, og om lekser skal gis i form av ukelekser, lekser fra 
dag til dag eller kunne variere mellom trinn og skoler.  Det er ikke et mål i seg selv at skolene 
skal ha lik praksis, men rutiner fra barnetrinnet må ha en naturlig overgang til 
ungdomsskolens rutiner. 
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Leksehjelp  
Fra høsten 2010 har alle elever på småskoletrinnene krav på to timers gratis, frivillig 
leksehjelp pr uke. Tilbudet organiseres forskjellig ved de tre barneskolene i Øyer. Tilbudet 
ved alle skolene er lagt tilrette i tråd med forskrift innenfor de rammene som er øremerket 
til formålet.43 % av elevene på trinn 1-4 brukte tilbudet om leksehjelp høsten 2010.  
 
Suksesskriterier for leksehjelp 
 Et bevisst forhold til lekser                                                                                                                      

Skolen må ha et bevisst forhold til hvorfor og hvordan lekser gis og involvere elevene i dette. 
Leksene skal være tilpasset elevene og bygge på det de har lært, slik at alle har mulighet til å 
oppleve mestring. Skal lekser føre til bedre læringsresultater for elevene, må lærerne følge 
opp at elevene har gjort leksene og gi elevene konkrete tilbakemeldinger. Lærerne må også 
veilede elevene om leksearbeid og lære dem strategier for hvordan lekser kan gjøres, og 
hvor de kan henvende seg dersom de trenger hjelp. 

Målrettet rekruttering av elever 

Leksehjelp vil bare gi effekt for de elevene som velger å delta. Skal leksehjelp være et tiltak 
for sosial utjevning, må skolen samarbeide med alle foreldrene og også få de elevene som 
har størst behov for læringsstøtte til å delta.  

Et godt hjem - skolesamarbeid 

Det er svært viktig at leksehjelpen på skolen samarbeider godt med foreldrene. Det er 
fortsatt foreldrene som har ansvaret for at barna gjør lekser. Foreldrenes interesse for det 
som skjer på skolen, både fag og læringsmiljø, har stor påvirkning på barns motivasjon for 
læring. Foreldrene trenger informasjon om hva leksehjelptilbudet innebærer, slik at de blir 
trygge på at dette er et godt tilbud for deres barn.  
 
Samtidig må skolen avklare hvilke forventinger den har til foreldrene og bevisstgjøre dem på 
hvordan de kan være gode støttespillere for barnas læring, for eksempel ved å ”høre” 
elevene i leksene de har gjort i leksehjelpen, gjennomgå lærings- og kompetansemål og lese 
sammen. Alle foreldre, uavhengig av sosial bakgrunn, kan støtte sine barn ved å følge med, 
snakke positivt om skolen og ha positive forventninger til læring og sosial utvikling. 

Aurvoll og Solvang skole har leksehjelp tilbud mandager og onsdager rett etter skoleslutt, 
parallelt med SFO for elever på trinn 1.-4-. Vidarheim skole har leksehjelp i midtøkta 
mandager og torsdager, parallelt med aktivitet i gymsalen for de andre småskoleelevene. 
Leksehjelp er da løsrevet fra SFO -tilbudet. Det stilles ikke krav om at det skal være lærere 
som deltar i leksehjelp, noe det heller ikke er på barnetrinnets tilbud i Øyerskolen. 
 
På ungdomsskolen gis det tilbud om leksehjelp i ”Åpen skole.” Elevene velger selv om de vil 
delta på leksehjelp eller på andre aktiviteter. Åpen skole er hver mandag og onsdag kl. 
14.30–16.00, og starter alltid med et enkelt måltid varm mat. Det er alltid lærere til stede 
som driver leksehjelpen. Disse dekker en bredde fag, slik at det skal være mulig å få hjelp til 
det meste hver dag. Leksehjelpstilbudet har inntil nå vært finansiert av prosjektmidler. 
 
Det eksisterer ikke tilsvarende tilbud for elever på trinn 5-7.  
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Oppsummering kap. 6 
Det foregår sentrale forsøksprosjekt for å finne fram til hensiktsmessige modeller for 
helhetlig skoledag for trinn 1-4. Vidarheim skole prøver ut en modell med utvidelse av 
skoledagen for trinn 1-4. Utvidelse av skoledagen ved de andre skolene medfører 
ekstrakostnad til personell og omlegging av skoleskyssen, og er derfor ikke forsøkt 
gjennomført ved Aurvoll og Solvang skole. Øyer kommune bør utrede i hvilken grad det er 
ønskelig å utvide skoledagen i tråd med pågående forsøk i planperioden. 
 
Leksehjelp gjennomføres på trinn 1-4 og på trinn 8-10. Leksehjelp/åpen skole skal bidra til 
bedre læring gjennom tidlig innsats og styrke skolens rolle som verktøy for sosial utjevning. 
Ingen skoler har leksehjelp for trinn 5.-7. 
 
 
7. Ungdomstrinnet   
  
I mai ble en egen stortingsmelding om ungdomsskolen; Motivasjon – Mestring – Muligheter 
lagt fram (St.meld. nr 22). Meldingen kom fordi en ønsker en fornying av ungdomstrinnet.  
 
Konkrete forslag i meldingen er at en ønsker en bredere tilnærming til læring med mer 
variasjon i undervisningen, innføring av valgfag, satsing på kompetansetiltak på prioriterte 
områder, flere lærere på trinnet og tilbud til alle kommuner om å innføre forsøk med 
arbeidslivsfag. Det er også signalisert at det vil bli foretatt noen justeringer i regelverket for å 
gi ungdomsskolen større mulighet til variasjon i undervisningens innhold og organisering. 
 
Samme måned som stortingsmeldingen kom presenterte Einar Skaalvik  
fra NTNU og Samfunnsforskning en rapport om motivasjon for skolearbeid blant elever på 
ungdomstrinn i Oppland. Rapporten viser at motivasjonen daler i takt med økende alder og 
trinn. Tilsvarende rapporter i andre fylker viser samme tendens.  
 
Kunnskapsdepartementet vil arbeide fram en strategi for gjennomføring av tiltakene i 
meldingen.  
 

7.1   Satsinger i forhold til Stortingsmelding 22 
Ut fra føringer i den nye stortingsmeldingen er det ønskelig at det blir gjort noen grep i 
forhold til ungdomsskolen.  I Øyerskolen ønsker vi å sette i gang tilgang i trå med satsningen 
på ungdomsskolen.   
 
Valgfag vil måtte innføres. Dette tiltaket vil kunne bidra til å øke motivasjon og dermed økt 
læring.  Valgfag vil bli innført fra høsten 2012 for 8.trinn, så i 2013 for 9.trinn og til sist i 2014 
for 10. trinn.  Innholdet i valgfaget må planlegges i løpet av skoleåret 2011/12. Innføring av 
valgfag vil kreve om lag 25 % høyere lærertetthet i forhold til ordinære timer på grunn av 
mindre elevgrupper i disse timene. 
 
Som et alternativ til det andre fremmedspråket er det åpnet opp for at kommuner som 
ønsker det kan innføre en forsøksordning i arbeidslivsfagfag fra høsten 2012.  Dette for å gi 
de elevene som ønsker det et mer praktisk alternativ enn det teoretiske fremmedspråket. 
Øyer ungdomsskole ønsker å bli med på forsøksordningen fra høsten 2012. 
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Ungdomstrinnet skal kvalifisere for videregående studier. Stortingsmeldingen legger opp til 
en friere praksis i forhold til differensiering ved å åpne for at elevene i grunnskolen kan ta 
fag på videregående nivå.  Øyer kommune ønsker å gi våre elever muligheten til å gjøre 
dette.  Fagene som prioriteres vil være matematikk og engelsk.  Dette vil gi våre flinkeste 
elever en god mulighet til videre faglig utvikling. 
 
Gutter og lesing har vært en satsing også tidligere.  Dette er ytterligere presisert i den nye 
Stortingsmeldingen.  Ungdomstrinnet har kanskje hengt noe etter her.  Dette ønsker Øyer 
kommune å ta tak i ved å sette inn ressurser for å kunne tilby kurs på dette feltet. 
 
Satsingene i forhold til Stortingsmeldingen vil selvfølgelig koste noe ekstra, men dette er 
nødvendig for at Øyer kommunes ungdommer får et så godt utgangspunkt som mulig foran 
valget til videregående opplæring. Det er enda usikkert i hvilken grad tiltakene vil bli 
finansiert med eksterne midler, men en må påregne ekstra kostnader både til innføring av 
valgfag og arbeidslivsfag. 

7.2 Ny Giv 
Ny GIV er et omfattende treårig prosjekt hvor kommuner og fylkeskommuner skal etablere 
varig samarbeid om tiltak for å bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå 
videregående opplæring. Prosjektet retter seg i første rekke mot et nærmere definert utvalg 
elever som følges tett fra siste halvår i 10-trinn og i videregående opplæring. Elevene skal få 
inntil 7,5 timer med undervisning i uka i regning, lesing og skriving. Timene skal tas fra annen 
undervisning, men skal ikke belaste kun ett annet fag slik at elevene ikke får karakter i faget.  
Lillehammer, Midt-Gudbrandsdalen, Nord-Gudbrandsdalen og Valdres skal med i prosjektet 
fra skoleåret 2011/2012. Kommunene får dekt utgifter til skolering av lærere, men ikke til 
gjennomføring. Kostnad knyttet til tiltaket vil avhenge av hvor mange elever som plukkes ut 
etter karakteroppgjøret for 1.termin i 10.klasse, men antas å koste Øyer kommune ca kr 
60 000, per år fra og med 2012.   

7.3 Oppland Fylkeskommune – Karriere Oppland 
Det er etablert nettverk mellom ungdomsskoler og videregående skoler for å arbeide 
systematisk med styrking av rådgivningstjenesten i skolen og tiltak mot frafall. Regional 
rådgiverkoordinator, er koordinator for nettverkene. Eksempler på samarbeidstiltak er 
yrkes- og utdanningsmesser, skolebesøk, oppfølging av elever i overgangen mellom 
grunnskole og videregående opplæring og koordinering av utprøvingsdager og besøksdager i 
videregående for ungdomsskoleelever. Det er ønskelig at samarbeidet også skal bidra til et 
tettere samarbeid med lokalt næringsliv og øke fokuset på minoritetsspråklige elever. 
Stillingen som koordinator i 50 % inngår i Karrieresenteret i Lillehammerregionen og 
finansieres av regionkommunene i samarbeid med fylkeskommunen.  
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Oppsummering kap. 7: 
Mens det på barneskolene helt siden innføring av skolestart for 6-åringer i 1997 er 
gjennomført flere endringer for å styrke opplæringstilbudet på trinn 1-7, har det vært 
mindre fokus på ungdomsskolen.  
 
Våren 2011 ble det lagt fram en egen stortingsmelding om ungdomstrinnet. Departementet 
vil komme med en egen gjennomføringsstrategi for bla. gjeninnføring av valgfag. Ny Giv – 
prosjekt for å redusere frafall i videregående skole – innføres i Oppland fylke fra høsten 
2011. Innføringen betyr noen økte kostnader for ungdomsskolen. Det vil ikke bli gitt 
eksternt tilskudd til dette, og en er derfor avhengig av kommunal finansiering av tiltaket 
f.o..m våren 2012. 
 
 
8.  Gjennomføring i videregående opplæring 
 
Andelen elever som fullfører og består videregående opplæring i Oppland har sunket de 
siste årene. Flere fullfører uten å bestå enten fag i skolen eller fag/-svenneprøve. 
Gjennomføringsgraden i Oppland er noe lavere enn landsgjennomsnittet. Av de elevene som 
avsluttet grunnskolen våren 2009 i Oppland, var det 19 % som enten strøk eller sluttet i 
løpet av første år i videregående skole. Skoleåret 2009/10 var % andel elever fra Øyer som 
sluttet litt høyere enn resultatet for hele Oppland, men det var flere som fikk bestått på 
eksamen. 
 
Det er selvsagt mange årsaker til at elever slutter i videregående opplæring før den er 
fullført, men det er nær sammenheng mellom ferdigheter i grunnskolen og drop-out i 
videregående skole.  Drop-out i videregående skole kan derfor være en viktig pekepinn på 
om kommunene lykkes med opplæringen i grunnskolen.  
 
Den nye vurderingsforskriften vektlegger god og tett oppfølging av elevene. Elevsamtaler og 
tilbakemeldinger til elevene om det arbeidet de utfører, skal bidra til større grad av 
mestring, måloppnåelse og forhåpentligvis til mindre stryk og drop-out. 

 
 
Oppsummering kap. 8 
Grunnlaget for gjennomføring av videregående skole legges i grunnskolen, men må også 
baseres på et godt samarbeid mellom grunnskole og videregående skoler og gode 
overgangsrutiner mellom skoleslagene. Regionkommunene har gått sammen med 
fylkeskommunene om et ”spleiselag” på 50 % koordinatorstilling i Karrieresenter Oppland i 
en forsøksperiode på tre år. 
 
Prosjektet bistår ungdomsskoler og videregående skole i arbeidet med å få til gode 
overganger og få flere til å gjennomføre videregående skole. 

 
9.  Hjem/skole- samarbeid 
 
I hh.t § 13-3d i Opplæringsloven har kommunen plikt til å sørge for samarbeid med foreldre. 
Organiseringa av foreldresamarbeidet skal ta hensyn til lokale forhold og departementet har 
gitt nærmere forskrifter. Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen for å styrke 
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utviklinga av gode læringsmiljø og skape læringsresultat som mellom annet fører til at flere 
fullfører videregående opplæring. Et konkret eksempel på hvordan foreldre kan følge opp 
sine barn i læringsarbeidet er å følge opp elevens hjemmearbeide og skolens vurdering av 
eleven. 
 
Foreldre som støtter elevenes læring og fremmer positive holdninger til skolen er viktig for 
elevens faglige og sosiale utvikling. Skolene har en særlig forpliktelse til å involvere 
minoritetsspråklige foreldre. Foreldre som ikke er vant til å komme på møter, prioriterer ofte 
ikke å komme på skolen. I h.h.t. St.meld. nr 31 (s.33) viser en undersøkelse at foreldre som 
har barn som opplever problemer i læringen, synes det er vanskelig å samarbeide med 
skolen. Skolene må utarbeide en bevisst strategi for hvordan de skal nå alle foreldre. 
 
FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen) har eget nettsted med tips og råd til 
foreldre/foresatte og skoler om hvordan godt foreldresamarbeid kan drives.  
 
Oppsummering kap. 9 
Godt samarbeid med foreldre/foresatte er en plikt og en forutsetning for å skape en god 
skole. Samarbeidet er formalisert gjennom pålagte styringsorganer som foreldrenes 
arbeidsutvalg, samarbeidsmiljøutvalg, skolemiljøutvalg og brukerråd. Selv om samarbeid er 
et gjensidig ansvar, har virksomhetslederne et særlig ansvar for at skolens organer og 
samarbeid med foreldrene som gruppe, og som enkeltforeldre fungerer til beste for elevene 
og for skolen som helhet. 

 
10. Grunnskolen som attraktiv arbeidsplass 

10.1  Arbeidsgiverstrategi                                                                                        

Øyer kommune har nedfelt egen arbeidsgiverstrategi med handlingsplan for 2008 – 2011. 
Overordnet målsetting er at Øyer kommune skal ha en offensiv arbeidsgiverpolitikk som legger til 
rette for samspillet mellom medarbeidere, innbyggere, brukere og andre samarbeidspartnere, og 
som gjør kommunen i stand til å ivareta sine oppgaver som samfunnsutvikler 

10.2 Kompetansestrategi 

Lærernes kompetanse oppgis å være den aller viktigste enkeltfaktoren for elevens læring når 
en ser bort fra elevens bakgrunn. Lærerne må ha både faglig og pedagogiske kompetanse. 
Høsten 2010 ble allmennlærerutdanningen avløst av to nye grunnskolelærerutdanninger. De 
nye lærerutdanningene innebærer en spesialisering mot henholdsvis 1.-7. trinn og 5.-10. 
trinn, noe som vil gi lærerne et styrket pedagogisk og faglig grunnlag for å undervise på 
nettopp disse trinnene. Fra og med høsten 2014 var det opprinnelig stilt krav om 30 
studiepoeng relevant utdanning i det enkelte fag på barnetrinnet og 30 studiepoeng relevant 
utdanning i det enkelte fag på ungdomstrinnet. I fagene norsk, engelsk og matematikk på 
ungdomstrinnet var foreslått krav 60 studiepoeng. På grunn av de utfordringer dette ville 
komme til å gi, spesielt ved små skoler ble forslaget lagt på is. Øyerskolen bør likevel kunne 
ha dette som retningsgivende norm. 
 
For å dekke opp for manglende kompetanse og sikre motivasjon for å tilegne seg nye 
arbeidsmåter og metoder er det avgjørende at det legges til rette for kompetansetiltak av 
ulik varighet og ulike områder. Vi må i planperioden sikre god kompetanse innenfor 
Øyerskolens prioriterte områder, se kap,5,  og så langt som råd tilrettelegge for de som 
ønsker videre-/etterutdanning generelt. Dette bør nedfelles i en felles 4-årig 
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kompetanseplan for grunnskolene i Øyer. God planlegging og avsatte midler er en 
forutsetning for å sikre god kompetanse. Finansiering av kompetansetiltak bør i tillegg til 
egne midler søkes finansiert av prosjektmidler. 

10.3 Beholde og rekruttere 

Rekruttering er å tilsette medarbeidere med nødvendig kompetanse i ledige stillinger, slik at 
brukerne får de tjenestene de har rett til og behov for.  
 
Regjeringen har bekreftet målet fra Soria Moria II om å lovfeste en ressursnorm i skolen. 
Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at vi vil mangle mellom 14.000 og 18.000 lærere om 10 
år, og det viser at vi kan havne i en alvorlig situasjon hvor mange kommuner og 
fylkeskommuner vil bli stående med ubesatte lærerstillinger.  
 
Godt omdømme, synlige og utviklingsorienterte skoler, gode skolebygg, tilstrekkelig utstyr 
og fysisk god tilrettelegging for undervisning i alle fag er viktige faktorer som kan bidra og 
gjøre Øyerskolen attraktiv for arbeidssøkende lærere. I en liten lokal lærerundersøkelse 
nevnes også godt voksenmiljø, elevgruppestørrelse, konkurransedyktige lønninger og 
synliggjøring av at skolens planer og skolepolitisk utviklingsplan følges opp med tiltak på 
skoleeiernivå viktig for at lærere skal bli og/eller ønske å rekrutteres til Øyerskolen.  
Vi må også kunne tilby faste stillinger, ha god arbeidsgiverpolitikk og mulighet til personlig 
avlønning.  

10.4  Veiledning av nytilsatte 

Det er skoleeiers ansvar å gi tilbud om veiledning. Veiledningen skal organiseres på en måte 
som tar hensyn til de nyutdannedes behov. Den kan enten foregå på egen arbeidsplass eller i 
kombinasjon med samlinger utenfor arbeidsplassen.  

Å få hjelp til å reflektere over egen praksis vil bidra til at nyutdannede lærere raskere 
kommer inn i det pedagogiske og praktiske arbeidet. For skoleeiere vil en god 
veiledningsordning kunne bidra til å rekruttere og beholde dyktige lærere. 
 
«Aldri har noen vært ferdig lærer når han stod med vitnemålet sitt i hånden »  

Professor Helge Dahl 

 
Oppsummering kap. 10 
Kommunen må legge stor vekt på å rekruttere og beholde lærere i Øyerskolen. Like viktig 
som rekrutteringstiltak er tiltak for å beholde lærerne vi har i Øyerskolen. Skoleeier har et 
særlig ansvar for at forholdene legges til rette for at skoleledere og lærere ønsker å bli i 
Øyerskolen og at nyutdannede lærere søker seg hit. 
 

11.  Skoleledelse  
 
Skoleleder skal utøve pedagogisk ledelse, administrativ ledelse og personalledelse. En 
internasjonal studie (Robinson mfl. 2008) om sammenheng mellom ledelse og elevens 
læringsresultater viser at jo mer ledere fokuserer på sitt pedagogiske arbeid og sin egen 
læring om skolens kjernevirksomhet, desto større er deres innflytelse på elevenes 
læringsresultater. 
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For å ha et kraftfullt og godt lederskap kreves god lederkompetanse og tid til å legge til rette 
for læringsfremmende arbeidsformer for ansatte og elever. Det er nødvendig at 
virksomhetsledere regelmessig har en gjennomgang av skolens organisering for å se om 
denne så langt som råd fungerer på en måte som frigjøre egen tid til pedagogisk ledelse.  
 
Godt fungerende stabs- og støttefunksjoner i sentraladministrasjonen og økonomienheten 
skal bidra til at virksomhetsledere avlastes i daglige administrative oppgaver. Rådmannen 
har ansvar for at det tilrettelegges for etter- og videreutdanning i ledelse. 
 
12. Skoleeierrollen 
 
Et større ansvar for skoleeier forutsetter at kommunen har evne og vilje til å ta ansvar for å 
forbedre kvaliteten på opplæringen.  
 
Det er det politiske nivået som er kommunens skoleeier. Rådmannen og skoleledere skal 
ivareta den faglige og administrative delen av skoleeiers ansvar. Skal skoleeier kunne følge 
opp skolene i tråd med forventninger fra statlige myndigheter, må den ha kompetanse til å 
vurdere sterke og svake sider ved skolene i kommunen, og ha styringsvilje og evne til å 
iverksette og pålegge tiltak der det er nødvendig.   
 
Det var et sentralt premiss for utvidelsene av det lokale handlingsrommet at skoleeierne 
etablerte forsvarlige vurderings- og oppfølgingssystemer og var aktive kvalitetsutviklere. 
Skolefaglig ansvarlig i kommuneadministrasjonen over skolenivået skal på vegne av skoleeier 
følge opp resultatene fra virksomhetsbaserte vurderinger og nasjonale kvalitetsvurderinger. 
Oversikt over elevenes læringsutbytte på spesifikke områder legges årlig fram for 
Kommunestyret til drøfting. Rådmannen har et overordnet administrativt ansvar for at 
personalet har nødvendig kompetanse, og at skolene følges opp med faglig støtte og 
organisasjonsutviklingstiltak. Skolefaglig ansvarlig har i tillegg en veilednings- og 
kontrollfunksjon overfor den enkelte skole. Rutiner for dette ble vedtatt i K-sak 72/09; 
«Kvalitetsvurdering av virksomhet etter opplæringsloven § 13 -10.» 
 
Utviklingsprosjekter i Norge og Sverige har vist at framgangsrike skolekommuner preges av: 
 
-  Samspillet mellom skole og skoleeier er kunnskapsbasert og preges av tillit 
-  Lederskapet på politisk, administrativt og skolenivå preges av ansvar og engasjement. 
-  Kompetente lærere blir løftet fram og alle lærere får mulighet til å utvikle seg. 
-  Det stilles høye krav til skolene og elevenes resultater, verktøy for oppfølging og 

utvikling av skoler og elever er på plass. 
 
Tidligere var skolestyret eller fagutvalg politisk arena for skolesaker. I dag har alle politikere 
ansvar for skolene på lik linje med annen virksomhet i kommunen. Et sentralt spørsmål i dag 
er hvordan politikere i Øyer kommune skal utøve aktivt skoleeierskap. 
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